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1η Ιουνίου 2016

Διοικητικές αλλαγές στη μάρκα ΜΙΝΙ για το BMW Group Hellas.
Ο κ. Άρις Καζαμίας μετακινείται στην Αυστρία αναλαμβάνοντας τη θέση του Επικεφαλής
Πωλήσεων MINI για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Κηφισιά. Από την 1η Ιουνίου του 2016, ο Επικεφαλής της μάρκας ΜΙΝΙ στην Ελλάδα, κ.
Άρις Καζαμίας, ολοκληρώνει την πορεία του στο BMW Group Hellas μετά από 12
επιτυχημένα χρόνια.
Ο κ. Καζαμίας μετακινείται στο Σάλτσμπουργκ αναλαμβάνοντας τη θέση του Επικεφαλής
Πωλήσεων Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τη μάρκα ΜΙΝΙ, ενώ παράλληλα θα
διατηρήσει τη θέση του Επικεφαλής της μάρκας ΜΙΝΙ στην Ελλάδα, μέχρι να ανακοινωθεί ο
διάδοχός του.
Ο κ. Καζαμίας είναι κάτοχος ΒΑ (Hons) από το University of Coventry στο Automotive
Design και Professional MBA από το Hellenic American University ενώ διαθέτει πολυετή
εμπειρία στην Ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

-Τέλος Δελτίου Τύπου-

Το BMW Group
Το BMW Group είναι από τους πιο επιτυχημένους κατασκευαστές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε όλο τον
κόσμο με τις μάρκες BMW, MINI και Rolls-Royce. Σαν μία παγκόσμια εταιρία, το BMW Group λειτουργεί 31
μονάδες παραγωγής σε 14 χώρες και έχει ένα παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες από 140 χώρες.
Το οικονομικό έτος 2015, το BMW Group πούλησε 2.247.000 αυτοκίνητα και 137.000 μοτοσικλέτες
παγκοσμίως. Το κέρδος προ φόρων για το 2015 ήταν 9.22 δισεκατομμύρια ευρώ, με έσοδα που ανήλθαν στα
92.18 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2015, το BMW Group είχε παγκόσμιο έμψυχο δυναμικό
περίπου 122.244 ατόμων.
Η επιτυχία του BMW Group ανέκαθεν βασιζόταν στη μακροπρόθεσμη συλλογιστική και υπεύθυνη δράση. Ως
εκ τούτου, η εταιρία έχει δημιουργήσει οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα σε όλη την αλυσίδα αξιών,
ολοκληρωμένη προϊοντική ευθύνη και μία σαφή δέσμευση για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, στο πλαίσιο
της στρατηγικής της.
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